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Drogi leśne w aspekcie użytkowania publicznego 
(zagadnienia ogólne) 

Лесные дороги в аспекте публичного пользования 

Forest roads in the light of their public use 

D rogi leśne spełniają dwie zasadnicze funkcje w zakresie udostępnia- 
nia terenów leśnych, a to: 

— dla potrzeb branżowych leśnictwa, 
— dla potrzeb ogólnospołecznych. 

Ten drugi aspekt udostępniania lasów staje się coraz bardziej widocz- 
hy ze względu na wzrastającą rolę terenów leśnych w ruchu turystycz- 

hym i rekreacyjnym. Stąd też nabierają coraz większego znaczenia za- 
gadnienia dróg i urządzeń komunikacyjnych w leśnictwie w odniesie- 
niu do potrzeb ruchu pozaleśnego, szczególnie turystycznego. 

Należy również zwrócić uwagę, iż — w miarę rozwoju motoryzacji 

i postępu technicznego w drogownictwie — sieć dróg leśnych musi 
być coraz bardziej dostosowana do ogólnej sieci dróg publicznych, lo- 

kalnych i państwowych. 
Śledzenie potrzeb ruchu ogólnospołecznego na drogach leśnych oraz 

podejmowanie odpowiednich prac inwestycyjnych i modernizacyjnych 
w sieci tych dróg staje się coraz bardziej potrzebne. 

Celem niniejszego artykułu jest próba ogólnego spojrzenia na wspo- 

mnianą problematykę oraz ogólnej jej klasyfikacji. 

„ W problematyce tej można by wyróżnić następujące grupy zagad- 

nień: 

1. miejsce i znaczenie sieci komunikacyjnej leśnej w ogólnej sieci 

komunikacyjnej kraju, | 
2. obecna i przewidywana struktura ruchu na drogach leśnych z po- 

działem na ruch leśny i pozaleśny, 
_ 3. oddziaływanie postępu technicznego w drogownictwie na moder- 

012ас)е dróg leśnych, | 

4. wymogi 'w zakresie estetyki dróg w leśnej sieci drogowej, © 

5. wymogi w zakresie estetyki krajobrazu w leśnej sieci drogowej, 

р zagadnienia ochrony Środowiska w budownictwie drogowym w la- 
sach. 
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1. Można tu rozpatrywać dwa przypadki: 

__ drogi leśne stanowią integralną część sieci ogólnej dróg publicz- 

nych, a więc łączą odcinki dróg publicznych; są to z reguły drogi leśne 

zakładowe; 

— drogi leśne połączone z drogami publicznymi, ale obsługujące 

wyłącznie tereny leśne; są to z reguły drogi leśne wewnątrzzakładowe, 

przeznaczone w zasadzie tylko do celów gospodarki leśnej. 

Na drogach wymienionych w pierwszym przypadku odbywa się ruch 

drogowy bez ograniczeń, na wewnątrzzakładowych ruch nieleśny może 

być zabroniony lub ograniczony. 

Dróg leśnych ogólnie dostępnych spotyka się w praktyce więcej w 

terenach nizinnych oraz przy większym rozproszeniu kompleksów leś- 

nych, natomiast w terenach górskich oraz w zwartych kompleksach 

leśnych stosunkowo więcej dróg ma charakter wyłącznie wewnętrzny. 

Drogi leśne zakładowe ogólnie dostępne będą niewątpliwie musiałyby 

być przystosowane coraz lepiej do warunków wzrastającego ruchu sa- 

mochodowego, równolegle do modernizacji sieci dróg publicznych, prze- 

de wszystkim dróg lokalnych. Natomiast rozbudowa i modernizacja sie- 

ci dróg leśnych o ograniczonym lub zakazanym ruchu będzie oczywiście 

zależeć od dyspozycji resortu leśnictwa, jego potrzeb i wymagań, ale 

z uwzględnieniem potrzeb ogólnospołecznych. Stopień uwzględnienia 

tych potrzeb, a więc stopień udostępnienia i przystosowania dróg les- 

nych do potrzeb ruchu ogólnospołecznego, jest niewątpliwie sprawą 

otwartą i dyskusyjną. 

Z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się, iż istotną sprawą jest 

partycypacja jednostek nieleśnych w kosztach rozbudowy i modernizacji 

dróg leśnych, używanych przez ogólny ruch drogowy. 

Tak na przykład na jednej z dróg leśnych w okolicy Muszyny (OZLP 

Kraków) zarejestrowano w oknesie letnim następującą sytuację w użyt- 

kowaniu drogi leśnej (1): 

— dni świątecznych, średnie natężenie ruchu leśnego 0—10%o 

— dni świąteczne, średnie natężenie ruchu nieleśnego 100—90% 
— dni robocze, średnie natężenie ruchu leśnego 10°/o 
— dni robocze, średnie natężenie ruchu nieleśnego 907/0 

Droga ta wymaga bezzwłocznego remontu kapitalnego, nie jest jed- 
nak należycie utrzymywana z uwagi na bardzo małe potrzeby transpor- 
tu leśnego w tym kompleksie. 

2. Prowadzone od kilku lat badania ruchu na drogach leśnych OZLP 
Kraków (2) pozwalają stwierdzić, iż na głównych drogach leśnych w te- 
renach górskich OZLP Kraków (w dawnych granicach Zarządu) ruch 
nieleśny w okresie letnim jest około dwukrotnie większy niż ruch leś- 
ny, istnieje tendencja dalszego natężenia się ruchu nieleśnego, w ruchu 
leśnym istnieje większy udział pojazdów ciężkich (ciężarowych) zaś 
w nieleśnym przeważa ruch samochodów osobowych, motocykli i rowe- 
rów. 

3. Postęp techniczny w drogownictwie oddziaływa wyraźnie na roz- 
wó j budownictwa drogowego w lasach państwowych. W leśnictwie rea- 
lizowane są niektóre nowe rozwiązania techniczne dróg publicznych. 

52



W ostatnich latach można dostrzec w tym zakresie nowe elementy w leś- 

nych urządzeniach komunikacyjnych, takie jak: | 

-- korzystanie w projektowaniu dróg leśnych z parametrów tech- 

nicznych, normatywnych dla niższych klas dróg publicznych (klasy V), 

_— stosowanie metod obliczeniowych przy ustalaniu grubości i kon- 

strukcji nawierzchni drogowych, 

— stosowanie niektórych nowoczesnych elementów inżynierii ruchu 

do prac badawczych i projektowych, 

— stosowanie do budowy nawierzchni i podłoża drogowego warstw 

z gruntów stabilizowamnych chemicznie i mechanicznie, 

__ zastosowanie typowych prefabrykowanych mostów żelbetowych 

(typ leśny, „Gromnik ), 

—- parkingi, pola campingowe itp. urządzenia dla celów turystyki i re- 

kreacji. 
Te przykłady świadczą o ciągłym przenikaniu elementów postępu 

technicznego i technologicznego z budownictwa drogowego dróg pu- 

blicznych w dziedzinę inżynierii leśnej. 

4. W ostatnich latach zostały bardzo silnie wyeksponowane w dro- 

sownictwie (u nas w kraju i za granicą) zagadnienia estetyki i ochrony 

środowiska. Można tu rozróżnić estetykę samej drogi, jej otoczenia 

i ochronę środowiska. 

Położenie i znaczenie komunikacyjne dróg leśnych nie nastręcza na 

ogół tylu problemów projektowych i realizacyjnych w zakresie estetyki 

i ochrony, jak to ma miejsce w budownictwie dróg publicznych, a szcze- 

sólnie dróg wyższych klas technicznych. Niemniej istnieje potrzeba 

zwrócenia większej uwagi na formę drogi leśnej jako sztucznego two- 

ru w naturalnym środowisku i krajobrazie. 

W odniesieniu do poszczególnych elementów drogowych można by 

dostrzec następujące aspekty estetyki dróg leśnych: 

Trasa drogi. Możliwości wyboru trasy drogowej są na ogół mniejsze 

w ograniczonych przestrzeniach leśnych niż dróg publicznych; również 

to, co nazywamy „stylem trasy”, jest chyba mniej istotne w odniesieniu 

do stosunkowo krótkich dróg leśnych niż dróg publicznych. Niemniej 

kryteria estetyki trasy drogowej stosowane do oceny dróg w ogóle od- 

noszą się i do dróg leśnych. Są to głównie: dobre „wpisanie” trasy w te- 

ren, jej płynność, łagodne łuki, krzywe tras wyższego rzędu. 

Niweletta. Walory estetyczne określa tu płynność niwelety drogowej, 

łagodne łuki pionowe oraz łagodne przejścia pomiędzy odcinkami o róż- 

nych pochyleniach podłużnych. 
Skarpy drogowe. Są ważnym elementem estetyki dróg. W tym zakresie 

wymaga się, aby skarpy były łagodnie połączone z terenem, miały mo- 

żliwie małe nachylenia oraz były w sposób estetyczny ubezpieczone. 

W terenach leśnych ma to również duże znaczenie gospodarcze, aby 

skarpy dróg leśnych nie powodowały strat w drzewostanie i glebie (uby- 

tek szaty roślinnej, erozja, odwodnienie). 

Skarpa łagodna, urozmaicona (dla „złamania” monotonii odkrytej 

płaszczyzny gruntu), zatrawiona czy zakrzewiona będzie ładniejsza i go- 

spodarczo pożyteczniejsza od skarpy „nagiej” o ostrym nachyleniu, row- 

no wyplantowanej. 

53



Urządzenia drogowe. Stanowią bardzo ważny element w wyglądzie drogi 
leśnej. Poręcze, pachołki, znaki drogowe, urządzenia parkingów, skład- 

nic itp. powinny odznaczać się estetycznym wyglądem, co zależy głów- 
nie od rodzaju materiału i zastosowanej formy. Tak na przykład w te- 
renach górskich kamień i drewno oraz naturalna i regionalna forma 
obiektów wyznaczają w decydującym stopniu walory estetyczne urzą- 

dzeń drogowych. 
Obiekty mostowe. W tym zakresie naśladownictwo dróg publicznych kryje 

pełne niebezpieczeństwo w odniesieniu do strony estetycznej obiektów. 

Generalne stosowanie obiektów betonowych i żelbetowych oraz mo- 
stów prefabrykowanych przynosi niekiedy zeszpecenie fragmentów dróg 

leśnych. W każdej sytuacji i rozwiązaniu konstrukcyjnym kamień, drew- 

no i estetyczna forma konstrukcji są bardzo pomocne w opiększaniu 

obiektu drogowego i drogi leśnej. 
Zieleń. Projektant drogi leśnej jest tutaj w dogodnej sytuacji. W ogrom- 

nej większości drogi leśne są umieszczone w środowisku o obfitej zie- 

leni, zalesionym czy zadrzewionym. Wyjątkowo występuje potrzeba za- 

projektowania nowej zieleni, natomiast powszechnie istnieje potrzebą 

dostosowania obrzeża drogi do potrzeb estetyki drogi (oczywiście 

z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa jazdy). 

Jeśli chodzi o sam drzewostan, to nie zawsze interesy hodowlane da 

się pogodzić z wymogami estetyki drogi. Z tego ostatniego punktu wi- 

dzenia bardziej właściwa będzie ściana lasu nieregularna, obrzeże drze- 

wostanu wzdłuż drogi oddalone i urozmaicone, natomiast z punktu wi- 

dzenia hodowlanego dążymy do jak najwęższego pasa wylesień, ściany 

drzewostanu regularnej i stabilnej. Poza drzewami na obrzeżu pasa dro- 

gowego chętnie ogląda się roślinność niską, krzewiastą, trawiastą dtp. 

co zgodnie jest niewątpliwie z potrzebami biocenozy leśnej. 

5. Związek między drogą a krajobrazem jest duży i to w podwój- 

nym aspekcie. Po pierwsze — droga jako komponent krajobrazu, po 

drugie — krajobraz terenów 'przydrożnych jako przedmiot doznań i wra- 

żeń (przede wszystkim wzrokowych) użytkowników drogi. Starania użyt- 

kowników dróg idą więc w kierunku prawidłowego „wpisania” dróg 

w krajobraz oraz udostępniania użytkownikowi dróg najbardziej cieka- 

wych, ładnych krajobrazów. 

Pod tym względem projekt dróg leśnych ma ograniczone pole dzia- 

łania, do jednolitej na ogół funkcji krajobrazowej, ale za to do jednej 

z najpiękniejszych i najwartościowszych z punktu widzenia rekreacji. 

Do najważniejszych czynników decydujących o walorach drogi leśnej 

w omawianym aspekcie można zaliczyć: 
— prowadzenie dróg w taki sposób, aby eksponować najładniejsze 

fragmenty krajobrazu oraz umożliwić łagodne przejście z jednego typu 

krajobrazu w drugi, 
—_ doprowadzenie drogi do naturalnych lub specjalnie wykonanych 

miejsc (pól) widokowych, 
— м występującej niekiedy monotonii krajobrazu leśnego (głównie 

w lasach na niżu) wyszukanie i udostępnienie elementów lub akcentów 

urozmaiconych (np. zbiornik wodny, łąki i pola śródleśne, ciekawy 

obiekt przyrodniczy lub architektoniczny), 
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— wykonanie odcinków dróg grzbietowych w górach, o dużych wa- 
iorach krajobrazowych, widokowych. 

6. Ochronę środowiska w drogownictwie rozpatrujemy z punktu wi- 
dzenia kierowcy, pasażerów (użytkowników dróg), mieszkańców okolicz- 
nych terenów, flory i fauny. 

Dla kierowcy podstawową sprawą ma drogach leśnych jest zabez- 
pieczenie dobrej widoczności poziomej i pionowej oraz innych parame- 
trów technicznych gwarantujących bezpieczeństwo jazdy. £ uwagi na 
naturalne (nie zamieszkałe) w zasadzie tereny wokół dróg leśnych oraz 
stosunkowo niewielkie natężenie ruchu na tych drogach i na ogół małe 
szybkości jazdy ochrona środowiska z punktu widzenia użytkowników 
dróg i mieszkańców w sąsiedztwie drogi nie nastręcza większych pro- 
blemów, bardziej interesuje nas sprawa ochrony flory i fauny. 

Droga oddziaływa na florę i faunę samą swoją obecnością jako sztu- 
czny twór ,rozcinający” ciągłość przestrzenną kompleksów leśnych, po- 
nadto występuje wpływ hałasu, spalin i pyłów, smarów i paliwa oraz 
zagrożenie życia zwierząt. Ten ostatni aspekt jest chyba najbardziej wi- 
doczny i sprawdzalny, corocznie wiele tysięcy zwierzyny leśnej ginie 

pod kołami samochodów. 
Wpływ innych czynników ruchu drogowego i drogi na przyrodę ży- 

wą jest na razie mniej zbadany, wydaje się, iż z uwagi na małe na- 
tężenie ruchu nie obserwujemy dotychczas wyraźniejszych objawów 
negatywnych z tego tytułu w środowisku leśnym. Natomiast wspomnieć 
trzeba, iż wzmożony napływ ludzi — użytkowników dróg leśnych kryje 
w sobie niebezpieczeństwo wyraźniejszego zakłócenia i zeszpecenia śro- 
dowiska leśnego. 
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